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Energieakkoord Drechtsteden
Alle woningen aardgasvrij
De belangrijkste opdracht is om ervoor
te zorgen dat alle woningen en bedrijfsgebouwen in de regio in 2050 aardgasvrij
zijn. De eerste stappen worden hiervoor
al gezet met de uitrol van het warmtenet
Drechtsteden, het regionaal energieloket
met groepsaankopen voor zonnepanelen en isolatie, Zon op Andermans Dak
van Drechtse Stromen, de brancheaanpak
energiebesparing voor bedrijven van de
Omgevingsdienst en energiebesparing bij
scholen. Energiebesparing door het beter
isoleren van huizen en gebouwen en het
duurzaam opwekken van energie staat ook
op de agenda. Van de Velde: “Een eerste
grote stap in Hendrik-Ido-Ambacht is dat
we de woningen die nog gebouwd gaan
worden in De Volgerlanden-Oost willen
voorzien van een duurzame energievoorziening en niet meer willen aansluiten op
aardgas. Ook het nieuwe zwembad wordt
100% aardgasvrij.”
n Afgelopen vrijdag tekenden alle partijen het energieakkoord Drechtsteden.
Vrijdag 23 februari heeft wethouder Floor
van de Velde namens Hendrik-Ido-Ambacht
zijn handtekening gezet onder de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden
Energieneutraal 2050. Met dit energieakkoord bundelen woningcorporaties, alle
gemeenten in de Drechtsteden, provin-

cie, rijksoverheid, waterschap, netbeheer,
warmtebedrijf, onderwijs, bedrijfsleven
én inwoners hun krachten, met als doel
een energieneutrale regio in 2050. Van de
Velde: “We zien allemaal de noodzaak om
samen te werken, want we kunnen het niet
alleen.” De deelnemers hebben de afge-

lopen maanden een gezamenlijke aanpak
ontwikkeld. Van de Velde: “We werken dit
voor onze gemeente verder uit samen met
onze lokale partners zoals Rhiant en Trivire, en Stedin en HVC. En natuurlijk onze
inwoners.”

Stemwijzer:
Activiteitenkalender
n Dinsdag 20 maart
Van 19.30 - 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Op welke partij stemt
u op 21 maart?

n Woensdag 21 maart
Gehele dag
Gemeenteraadsverkiezingen en
raadgevend referendum
Diverse locaties

Zaterdag
17 maart
compostdag!

De gemeente en afvalverwerker HVC bieden u de compost
aan om u te bedanken voor het
apart inleveren van uw groente-, fruit- en tuinafval (gft).
Zet u 17 maart in uw agenda?
Houd de Kombinatie in de
gaten voor de tijden. Ook gft
scheiden, maar twijfelt u over
wat er wel of niet bij mag?
Kijk op www.hvcgroep.nl/gft

Aftellen tot het nieuwe
zwembad
Op 5 maart wordt ceremonieel
de eerste paal geslagen voor de
nieuwbouw van zwembad De Louwert. In 2019 staat de oplevering
van het nieuwe zwembad gepland.
Wij willen de start van de nieuwbouw heel graag samen met onze
inwoners vieren. We nodigen u
daarom uit om aanwezig te zijn bij
dit feestelijke moment.

Datum: maandag 5 maart
Tijd:
13.oo uur
Plaats: Hoge Kade 70
Bent u erbij?
Laat het ons even weten
via i.burgler@h-i-ambacht.nl.
We zien u heel graag op 5 maart.

Terugkijken in
De Volgerlanden met
#ThrowbackThursday

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Op zaterdag 17 maart kunt u bij
de rotonde Reeweg-Ambachtsezoom gratis compost ophalen.
Compost is een supergrondstof
voor de bodem. U verbetert
er de structuur van uw grond
mee. En ook de doorlaatbaarheid. Bovendien activeert compost het leven in de bodem.
Het slaat voedingsstoffen voor
planten op en gaat bodemziekten tegen.

Meer weten?
Meer over de inhoud en de achtergrond van
de Energiestrategie Drechtsteden vindt u op
www.drechtsteden.nl/duurzaamheid/energie.
Wilt u meer informatie over het verduurzamen van uw woning? Kijk dan op
www.regionaalenergieloket.nl.

n Dit is de gezamenlijke poster van de 8 partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Welke partij past het beste bij uw
beeld voor de toekomst van Hendrik-Ido-Ambacht? Vul de stemwijzer in!
Stellingen
Aan de hand van stellingen over
belangrijke thema’s in onze gemeente, krijgt u snel inzicht in
de standpunten van de partijen:
de partijen hebben zichzelf op
de stellingen gepositioneerd en u
vindt er gemakkelijk de toelichting
van de standpunten.
Nuanceren
De stemwijzer nodigt u én partijen

uit nuancering aan te brengen in
hun antwoord, in plaats van alleen
eens of oneens aan te klikken. Bij
elk van de stellingen bepaalt u
met een slider uw eigen positie.
Door de relatieve afstand tussen
uw eigen positionering en die van
de partijen te meten, ziet u met
welke partijen u de meeste overeenstemming heeft.
Kiezen
De stellingen laten vooral zien op
welke thema’s de partijen van mening verschillen. Juist dan weten u
wat er te kiezen valt!

Elke donderdag vind je op de
website en via social media @devolgerlanden ‘oude’ foto’s van de
wijk. De Volgerlanden zag er begin 2000 nog heel anders uit. Op
de foto zie je een beeld van 2003
waar bijvoorbeeld winkelcentrum
Hoogambacht en Sophiastaete
nog niet gebouwd waren.
Als echte Ambachter herken je
dit beeld misschien nog wel en

fietste je regelmatig via de Krommeweg langs de wijk. Als nieuwe
inwoner zie je mogelijk dat jouw
straat nog niet eens zichtbaar
was. Ben je nieuwsgierig naar de
terugblik, kijk dan elke donderdag
voor nieuwe en dus oude foto’s
op Facebook, Twitter of Instagram.
Heb je zelf foto’s of filmpjes van
De Volgerlanden vroeger? Leuk als
je ze deelt met #volgerlanden in
je bericht.

Landelijke Opschoondag 24 maart

Op dinsdag 6 maart a.s. houden de gemeente en Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) weer
een inloopavond over gemeentelijke belastingen. Op die
avond zijn er ook medewerkers
van GBD aanwezig. Zij geven
u graag antwoord op uw vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen 2018 die u
pas heeft ontvangen. Ook helpen zij u bij het aanvragen van
kwijtschelding. Voor vragen
over de WOZ-waarde zijn taxateurs aanwezig.

Doe ook mee!
De Landelijke Opschoondag 2018
is op zaterdag 24 maart. Dan organiseren mensen door het hele
land leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te
houden. Doe ook mee en meld uw
actie aan!
Zó doet u mee
Meedoen aan de Landelijke Opschoondag is eenvoudig. En hoeft
niet lang te duren. Als iedereen
een uurtje zijn handen uit de mouwen steekt, is de buurt al snel een
stuk schoner.
1) Meld u aan als ‘Supporter van
Schoon’. Dat kan via www.supportervanschoon.nl/aanmelden
2) Organiseer een opschoonactie.Kijk voor ideeën op

www.nederlandschoon.nl/watjij-kan-doen
3) Meld uw actie aan. Dat kan via
www.supportervanschoon.nl
Hesjes en grijpers te leen
Doet u mee? Leen dan gratis hesjes en grijpers van de gemeente.
Dat kan door contact op te nemen met de heer de Swart via
a.de.Swart@H-I-Ambacht.nl of via
het algemene telefoonnummer

U bent van harte welkom tussen 18.00 uur en 20.00 uur in
het Gemeentehuis aan de Weteringsingel 1 in Hendrik-IdoAmbacht. Neemt u alstublieft
uw identiteitsbewijs en de aanslag mee. U kunt ook met de
gemeente bellen als u vragen
heeft en niet naar de inloopavond kunt komen. U bereikt
de medewerkers tijdens kantooruren via telefoonnummer
14 078.
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www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Inloopavond
gemeentelijke
belastingen

Werk in de wijk

➊ E lzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw
woningen Waterhof
17 juli 2017 - november 2018

➋	Nijverheidsweg fase 10, Het weggedeelte tussen nummer 24 en
28 is afgesloten; rioolreconstructie.
8 januari - eind februari 2018

Kijk voor meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl/belastingen.
Daar staan ook filmpjes die helder uitleggen hoe OZB-tarieven
worden berekend, hoe WOZwaardes van woningen tot
stand komen en hoe bezwaar
maken werkt.

➌ V eersedijk (zuidzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeersplateaus en parkeervakken. Bedrijven en woningen blijven
bereikbaar.
23 november 2017 - eind februari 2018

➍W
 ijk Krommeweg en buurt De Sandeling;
rioolwerk, voornamelijk van binnenuit
6 november 2017 - half maart 2018

➎

Sloop Jeugdspeelpark, IJdenhove 230-232
Start 27 januari – april 2018

➏	Veersedijk (noordzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeersplateaus en parkeervakken. Bedrijven en woningen blijven
bereikbaar.
15 januari – medio maart

➐	Laan

van Welhorst; reconstructiewerkzaamheden ten behoeve
van ingang parkeergarage rijbanen niet afgesloten, wel verkeershinder.
19 februari – 16 maart 2018

•
•
•

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
	snoeien langs Krommeweg, daarna andere locaties, tot eind
maart 2018;
baggeren, van 7 december 2017 tot en met half maart 2018

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 5 maart 2018, 19.00 uur, Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende vaste punten: opening,
vaststelling van de agenda, spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden, notulen raadsvergadering 15 januari
2018, lijst van ingekomen stukken en eventuele mededelingen, het comptabiliteitsbesluit en de sluiting.
Op grond van de adviezen van de raadscommissie zijn
de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamerstukken (H) en
debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende voorstellen:
Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden – Financiën
7.1
(H) Financiële middelen in het kader van Gemeenteraadverkiezingen 21 maart 2018
Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
8.1	(H) Rapport Rekenkamercommissie – Onderzoek
naar Algemene Voorzieningen
8.2
(H) Contract Louterbloemen
8.3	(D) Zienswijze Meerjarenperspectief Jeugdhulp en

Begrotingswijziging
8.4	(H) Wijziging GR Dienst Gezondheid en Jeugd (5e
wijziging)
8.5	(H) Verlenging Preventie- en handhavingsplan tot
en met 2019
8.6	(H) Technische wijzigingen verordening Beschermd
Wonen en Opvang Hendrik-Ido-Ambacht 2017
8.7	(H) Extra krediet zwembad voor duurzaamheid en
recreatie
8.8
(H) Collectie Spoor
Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
9.1	(H) Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen 2018-2026
9.2
(H) Functioneel programma Waterbusplein
9.3
(H) Afsluiten grondexploitatie Centrumgebied
9.4	(H) Voorbereidingskrediet herontwikkeling locatie
Willem de Zwijgerstraat 1a
In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen de
vergaderstukken ter inzage.

U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien:
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. In het scherm kunt u
dan klikken op Vergaderstukken in raadsinformatie.
Wilt u uw mening geven over een agendapunt? Maak dan
gebruik van het spreekrecht aan het begin van de vergadering. Dit moet u ten minste twee werkdagen voor de vergadering melden bij de griffier. De griffier is bereikbaar via
telefoonnummer 14 078 en e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl.
U geeft dan aan over welk onderwerp u iets wilt zeggen.
Vermeldt ook uw naam, adres en telefoonnummer.
Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het
woord van de voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers
zijn gaat dit in volgorde van aanmelding. Ten slotte doet
de voorzitter of een lid van de raad een voorstel voor de
behandeling van uw inbreng. De totale spreektijd bedraagt
dertig minuten. Meer over het spreekrecht kunt u lezen in
de gemeentegids en op de gemeentesite.

Officiële publicaties
Kennisgeving
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/
BIJZONDERE WETTEN
Geweigerde vergunningen/ontheffingen*
• Het inzamelen van textiel in 2019
door de Stichting Edukans, datum
besluit 21 februari 2018;
• Het inzamelen van textiel in 2019
door de Stichting Zending over Grenzen,
datum besluit 22 februari 2018;
* Bent u het niet eens met het besluit?
Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt
u informatie over het indienen van
zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlo-

pige voorziening. Hebt u vragen? Neem
dan gerust contact op met de afdeling
Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving), via telefoonnummer 14 078.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Dreef 6, 8 en 12, maken van een
uitweg teneinde een parkeerplaats te
creëren, -uitweg maken, hebben of veranderen, 18 februari 2018
• Hoge Kade 5, vellen van 1 berken-
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boom (particulier), -houtopstand vellen,
22 februari 2018
• Vrouwgelenweg 100, vellen van 9
houtopstanden (particulier), -houtopstand vellen, 20 februari 2018
• Essengriend 6, vellen van 1 dennenboom (particulier), -houtopstand vellen
16 februari 2018
U kunt geen bezwaar maken of een
zienswijze indienen tegen een aanvraag.
Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor
kunt u een afspraak te maken met de
afdeling Beheer Openbare Ruimte (team
vergunningverlening en handhaving) op
telefoonnummer 14078.

Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Achterambachtseweg 47a, realiseren van een nieuwe woning, 2 toegangspoorten en aanbrengen van een
beschoeiing, -bouwen, -planologisch
afwijken, 19 februari 2018
• Essengriend 6, vellen van 1 spar (particulier), -houtopstand vellen,
23 februari 2018
• Noordeinde 49 (locatie HML), nieuwbouw kantoor en bedrijfsloods, -bouwen, -handelsreclame toestaan,
22 februari 2018
• Watersnip 2 (kavel 6 het Eiland), bouwen van een woning, -bouwen,
23 februari 2018

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL (BALIES PUBLIEKSHAL)
ma en wo
14.00 - 19.30 uur
di, do en vr 09.00 - 12.00 uur
OPENINGSTIJDEN RECEPTIE (PUBLIEKSHAL)
ma t/m vr
08.00 - 17.00 uur
MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden 078 - 770 81 00

• Watersnip 14, realiseren van een
woning, -planolgisch afwijken, -bouwen,
23 februari 2018
• Zilverreiger 49, vervangen van een
kozijn, -bouwen, 21 februari 2018
*Bent u het niet eens met het besluit?
Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt
u informatie over het indienen van
zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening. Hebt u vragen? Neem
dan gerust contact op met de afdeling
Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving), via telefoonnummer 14078.

SOCIAAL WIJKTEAM EN JEUGDTEAM AMBACHT
T (078) 682 24 16
E info@sophia.nl
I www.sociaalwijkteamambacht.nl
I www.jeugdteamambacht.nl
Inlooppunten (zie websites voor openingstijden)
• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam
Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
woensdag 28 februari 2018

